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Ogólnie – ¿e hipoteza jest metodolo-
gicznie wczeœniejsza od obserwacji89. 
Jednak zarówno hipotetyzm (zwany 
dedukcjonizmem, a tak¿e – z uwagi 
na pewn¹, nie pozbawion¹ zwycza-
jowoœci, dowolnoœæ w przyjmowaniu 
hipotez – konwencjonalizmem), jak i 
indukcjonizm mieszcz¹ siê w obsza-
rze empiryzmu. „Jeœli idzie o sprawê 
empirycznoœci – punkt wyjœcia jest dla 
obu teorii wspólny. Jest nim za³o¿enie, 
¿e pewnym zdaniom, mianowicie […] 
zdaniom podstawowym, charakter 
empiryczny przys³uguje bez wzglêdu 
na ich stosunek do innych zdañ i ¿e 
one w³aœnie decyduj¹ o empirycznoœ-
ci wszelkich pozosta³ych wypowiedzi. 
Do zdañ empirycznych zalicza siê 
mianowicie z jednej strony owe zda-
nia podstawowe, z drugiej zaœ strony 
wszystkie i tylko takie zdania, które 
pozostaj¹ wzglêdem zdañ podstawo-
wych w pewnym okreœlonym stosun-
ku logicznym”90/. Hipotetyczny cha-
rakter maj¹ tak¿e prawa idealizacyjne 
w rozumieniu Leszka Nowaka, co 
pokazano kilka stron wczeœniej. W tej 
antyindukcjonistycznej konwencji 
mieœci siê równie¿ etyczny empiryzm 
Tadeusza Kotarbiñskiego, który kon-
strukcjê swego systemu zaczyna od
wywiedzionej z intuicji, hipotetycznie 
przyjêtej myœli o postêpowaniu czci-
godnym i postêpowaniu haniebnym. 
Dopiero potem, kieruj¹c siê t¹ hipo-
tez¹, dokonuje obserwacji ró¿nych za-
chowañ moralnych ludzi i ocen, jakie 
towarzysz¹ tym zachowaniom. Sama 
ta obserwacja pod wieloma wzglêda-
mi zbli¿a opisywan¹ procedurê etycz-
n¹ do procedury w³aœciwej empirycz-
nej nauce. 
1. Podobne s¹ racje natury psycho-
logicznej, poprzedzaj¹ce oceny pier-
wotne i zdania spostrze¿eniowe (ob-
serwacyjne).W obu wypadkach ma-
my do czynienia z przedstawieniami: 
w zdaniach obserwacyjnych s¹ to 
przedstawienia wyobra¿eniowe, œciœlej 
– spostrze¿eniowe (obecny jest w nich 
przedmiot spostrze¿enia), natomiast 
w ocenach pierwotnych – to pewna 
odmiennoœæ – obecne s¹ przedstawie-
nia nie bêd¹ce wyobra¿eniami, czyli 
pojêcia. Towarzyszy temu postawa 
koncentracji podmiotu na przedmio-
cie w wypadku zdañ spostrze¿enio-
wych, oraz swoista postawa oceniaj¹-
ca w wypadku ocen pierwotnych.
2. Zarówno zdania spostrze¿eniowe, 
jak i oceny pierwotne, maj¹ charakter 
nierefleksyjny: s¹ intuicyjne, bezpo-
œrednie, wywodz¹ siê z poczucia oczy-
wistoœci.
3. Ocenom pierwotnym i zdaniom 
spostrze¿eniowym mo¿na przypisaæ 
wartoœæ logiczn¹.
4. Oceny pierwotne i zdania spostrze-
¿eniowe maj¹ charakter jednostkowy, 
tzn. s¹ konkretne.
5. Oceny i zdania pierwotne (obserwa-
cyjne) podlegaj¹ mo¿liwoœci omy³ki.
6. Dobro i z³o w ocenach pierwotnych, 
podobnie jak cecha istnienia w przy-
padku zdañ spostrze¿eniowych, maj¹ 
charakter obiektywny.
7. Oceny pierwotne i zdania spostrze-
¿eniowe maj¹ tê w³aœciwoœæ, ¿e mo¿na 
je uogólniæ, osi¹gaj¹c w efekcie formê 
systemu (norm i ocen w przypadku 
etyki, twierdzeñ w nauce empirycz-
nej).
  Powy¿sze porównanie pokazuje te¿ 
szereg ró¿nic. Oceny pierwotne i zda-
nia spostrze¿eniowe ró¿ni to, ¿e po-
przedzone s¹ odmiennymi postaciami 
intuicji. Intuicja w naukach empirycz-
nych ma charakter „zmys³owy”, wi¹-
¿e siê z biologiczn¹ konstrukcj¹ cz³o-

wieka oraz ze sposobem, w jaki bio-
logicznoœæ wp³ywa na kszta³t wra¿eñ 
zmys³owych. Intuicja etyczna jest 
w znacznym stopniu zale¿na od wy-
miaru kulturowego i œwiadomoœcio-
wego. Teorie aksjologiczne ró¿nych 
kultur mog¹ byæ wzajemnie sprzeczne 
i jednoczeœnie prawdziwe w kontekœ-
cie lokalnym. Zdania spostrze¿eniowe 
opieraj¹ wartoœæ logiczn¹ na zgodnoœ-
ci z faktycznym stanem rzeczy, nie na 
akceptacji kulturowej. Zdaniem Zbig-
niewa Szawarskiego powy¿szy cha-
rakter ocen (teorii aksjologicznych) 
sprawia, ¿e trzeba zrezygnowaæ z po-
jêcia prawdy etycznej i zast¹piæ je 
wyra¿eniem stosowniejszym. Mo¿na 
by wiêc mówiæ o s¹dzie etycznym, ¿e 
jest „dobrze uzasadniony”, „s³uszny”, 
„ma za sob¹ dobre racje” itp. - nie zaœ, 
¿e jest prawdziwy91/.
 Trudnoœci towarzysz¹ce konstruowa-
niu etyki na wzór nauki empirycznej 
nieco inaczej próbowa³ przezwyciê¿yæ 
John Dewey. Nie akceptowa³ utyli-
tarystycznych rozstrzygniêæ Johna S. 
Milla, ograniczaj¹cego siê zdaniem 
Dewey`a do systematyzacji etyki 
zdroworozs¹dkowej. Mill nie potrafi³ 
odró¿niæ tego, co po¿¹dane od tego, 
co rzeczywiœcie godne po¿¹dania. Na-
zywa to Dewey niemo¿noœci¹ prze-
jœcia od wartoœci de facto do wartoœci 
de iure92/ . W oparciu o krytykê uty-
litaryzmu dochodzi do przekonania, 
¿e trudnoœci w skonstruowaniu etyki 
jako nauki empirycznej le¿¹ w pojêciu 
wartoœci „wewnêtrznej” (autotelicz-
nej), pe³ni¹cej w rozwa¿aniach utyli-
tarystów centraln¹ rolê. Ludzie obda-
rzeni zdroworozs¹dkow¹ œwiadomoœ-
ci¹ moraln¹ spieraj¹ siê o wartoœci we-
wnêtrzne – tymczasem s¹ one nie-
podatne na jakiekolwiek uzasadnie-
nie, ich wybór mo¿na wyt³umaczyæ 
jedynie odwo³uj¹c siê do intuicji b¹dŸ 
nastawieñ emocjonalnych. Dopiero 
zamiana wartoœci autotelicznych na 
instrumentalne pozwala, zdaniem 
Dewey`a, uzyskaæ przez etykê statusu 
naukowego. Wartoœæ instrumentalna 
– wartoœæ œrodków – buduje tak¹ dzie-
dzinê empiryczn¹, w ramach której
mo¿na stwierdziæ w sposób intersu-
biektywny, czy œrodek jest dobry do 
osi¹gniêcia jakiegoœ celu. Widaæ tu ce-
chy myœlenia preskryptywnego (tech-
nicznego), co sprowadza wartoœæ do
roli narzêdzia pozwalaj¹cego urze-
czywistniæ nie wiadomo jakie cele.
Tadeusz Kotarbiñski, w swoim za-
myœle zbudowania nauki empirycznej 
odnosz¹cej siê do moralnoœci, tak da-
leko siê nie posuwa. Stara siê pogo-
dziæ naukowoœæ etyki z nieinstrumen-
talnym pojmowaniem wartoœci i ocen. 
Konieczny okazuje siê w tej sytuacji 
kompromis, którego wyrazem jest od-
chodz¹ce od wymogów naukowych 
odwo³anie siê do intuicji.

ANDRZEJ LESZCZYÑSKI                      

52/  T. Kotarbiñski, Medytacje… dz. 
cyt., s. 167.
53/  Ten¿e, Dwa studia z etyki nie-
zale¿nej, [w:] Studia z teorii poznania 
i filozofii wartoœci, red. W. Stró¿ewski, 
Warszawa 1978, s. 151.
54/  D. Hume, Traktat o naturze ludz-
kiej, t. 2, Warszawa 1963, s. 259-260.
55/  Wyra¿enie „gilotyna Hume`a” 
pochodzi od Maxa Blacke`a (por. 
The Gap between „Is” and „Should”, 
„The Philosophical Review” LXXXII, 
1964).
56/  A.C. MacIntyre, Hume In „Is” and 
„Ought”, „The Philosophical Review” 
LXVIII, 1959. 

57/  T. Cze¿owski, Dwojakie normy, 
„Etyka” 1966, nr 1.
58/  W. Tatarkiewicz, O bezwzglêd-
noœci dobra, [w:] Droga do filozofii, 
Warszawa 1971.
59/  K. Soœnicki, Prawo, norma, zasa-
da, „Ruch Pedagogiczny” 1961, nr 2.
60/  Dyskusja i nauce i wierze, „Znak” 
1978, nr 9.
61/  K. Jaspers, O istocie nauki, „Odra” 
1975, nr 10.
62/  S. Soldenhoff, Œwiatopogl¹d i ety-
ka, „Etyka” 1969, nr 5.
63/  P.H. Holbach, System przyrody, 
t. 1, Warszawa 1957, s. 231-232.
64/  M. Ossowska, G³ówne modele 
„systemów” etycznych, „Studia Filo-
zoficzne” 1959, nr 4.
65/  T. Kotarbiñski, Wybór…, t. 1, dz. 
cyt., s. 8.
66/  T. Cze¿owski, O etyce niezale¿-
nej Tadeusza Kotarbiñskiego, „Studia 
Filozoficzne” 1976, nr 3. Por. tak¿e 
tego¿, Etyka jako nauka empiryczna, 
[w:] Odczyty filozoficzne, Toruñ 1969; 
Czym s¹ wartoœci?, [w:] Filozofia na 
rozdro¿u, Warszawa 1965.
67/  Por. T. Cze¿owski, O metodzie o-
pisu analitycznego, [w:] Odczyty filo-
zoficzne…. dz. cyt. 
68/  L. Nowak, Wstêp do idealizacyjnej 
teorii nauki, Warszawa 1977, zw³asz-
cza s. 132-147. Oto zarys tej teorii. 
Przes³anka ontologiczna: rzeczywis-
toœæ jest zró¿nicowana istotnoœciowo 
(zjawiska maj¹ determinanty g³ówne 
i uboczne). Przes³anka epistemolo-
giczna: celem nauki jest szukanie 
zwi¹zków miêdzy zjawiskami a ich 
istot¹ (determinantami g³ównymi), 
czyli ustalanie struktury esencjalnej 
zjawisk. Drog¹ idealizacji ustala siê 

czyst¹ postaæ tego zwi¹zku (prawo 
idealizacyjne), nastêpnie modyfikuje 
siê je uwzglêdniaj¹c wp³yw kolejnych 
czynników ubocznych, dot¹d nie bra-
nych pod uwagê (faktualizacja). Gdy
szereg kolejnych modyfikacji prawa 
nie zbli¿y go do obserwacji, trzeba je 
zmodyfikowaæ radykalnie, tzn. budo-
waæ od nowa ujmuj¹c determinan-
ty uznawane dot¹d za uboczne jako 
g³ówne.
69/  T. Kotarbiñski, Studia z zakre-
su filozofii, etyki i nauk spo³ecznych, 
Warszawa 1970, s. 194.
70/  Ten¿e, Zasady etyki niezale¿nej, 
„Studia Filozoficzne” 1958, nr 1.
71/  Tam¿e.
72/  Powy¿szy opis dobra, podaj¹cy 
jako kryterium os¹d ludzi prawych, 
zawiera zdaniem niektórych kryty-
ków pomieszanie skutku z przyczyn¹. 
„[…] najpierw przecie¿ istnieje czyn 
obiektywnie dobry, a pozytywny os¹d 
»ludzi zacnych« jest konsekwencj¹
uprzedniej wartoœci czynu. Tak wiêc 
w proponowanym modelu »etyki nie-
zale¿nej« brak ostatecznie w³aœciwych 
kryteriów dobra i z³a”. (Ks. S. Kowal-
czyk, Religia a moralnoœæ, „Chrzeœci-
janin w Œwiecie” 1976, nr 9).
73/  T. Kotarbiñski, Dwa studia…, dz. 
cyt., s. 152.
74/  Tam¿e, s. 153.
75/  T. Kotarbiñski, Wybór… t. 1, dz. 
cyt., s. 702.
76/  Ten¿e,, Studia…, dz. cyt., s. 196.
77/  Por. R. Descartes, Prawid³a kie-
rowania rozumem, Warszawa 1958, 
s. 14-15.
78/  M. Schlick, Zagadnienia etyki, 
Warszawa 1960, s. 143.
79/  G. Santayana, Hipostatic Ethics, 

[w:] Reading In Ethical Theory, New 
York 1952, s. 267.
80/  T. Kotarbiñski, Studia…, dz. cyt., 
s. 197. Fakt, ¿e moralna wartoœæ czynu 
zwi¹zana jest z motywacj¹, poœwiad-
cza nastawienie antyutylitarystyczne; 
z kolei wprowadzenie miary wartoœci 
czynu do utylitaryzmu przybli¿a.
81/  Tam¿e, s. 198.
82/  T. Kotarbiñski, Medytacje…, dz. 
cyt., s. 171.
83/  Ten¿e, Dwa studia… , dz. cyt., 
s. 154.
84/  Ten¿e, Medytacje…, dz. cyt., 
s. 176.
85/  Tam¿e.
86/  T. Kotarbiñski, Studia…, dz. cyt., 
s. 198.
87/  Ten¿e, Medytacje…, dz. cyt., 
s. 175.
88/  Wyra¿enie to wzi¹³ Kotarbiñski 
z potocznego jêzyka œl¹skiego, dok¹d
przedosta³o siê jako odbitka niemiec-
kiego zuverlässig (pewny, niezawod-
ny).
89/  Por. K.R. Popper, Logika odkrycia 
naukowego, Warszawa 1977, s. 29-45; 
tak¿e: J. Giedymin, Indukcjonizm i an-
tyindukcjonizm, „Studia Filozoficzne” 
1959, nr 1.
90/  J. Kotarbiñska, Kontrowersja: de-
dukcjonizm – indukcjonizm, [w:] Lo-
giczna teoria nauki, red. T. Paw³owski, 
Warszawa 1966, s. 320-321.
91/  Z. Szawarski, Praktyka moralna 
jako kryterium prawdy w etyce, „Stu-
dia Filozoficzne” 1980, nr 3.
92/  J. Dewey, Experience and Nature, 
London 1929, s. 396 i nast.; tak¿e: 
Theory of Valuation, Chicago 1958, 
passim.


